בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים

ר

י

ק

ו

דיון בשאלות מפתח לגבי איכויות ,מורכבויות,
ותחליפים של חומרים המקיפים אותנו

ו ח ו מ ר י ם
יום שני — 09:00 — 23/5/11
אודיטוריום  ,222קמפוס בצלאל ,הר הצופים ,ירושלים

א
עלות כרטיס כניסה ליום העיון:
סטודנטים  60 /שקלים
חברי המועצה  90 /שקלים
כרטיס רגיל  150 /שקלים

ח
פרטים והרשמה:
טלפון 03-7365498
אימייל margaret@ilgbc.org
אתר www.ilgbc.org

ר

י

הזמנה זו מהווה אישור כניסה
חד–פעמי לקמפוס בצלאל ,חניון 5ב’

ם

 — 09:30-09:00התכנסות וכיבוד
— 09:45-09:30ברכות :פרופ’ יערה בר–און; גב’ מיכל ביטרמן

11:25—09:45
מושב ראשון
 — PVCמכורים לחומר
ראש המושב :מעצבת תעשייתית
טל קמיל בוצר ,4c ,סטודיו לעיצוב
באחריות סביבתית

Dr. Jason Leadbitter, Sustainability & — 09:50-10:35
Compliance Manager, INEOS ChlorVinyls
PVC - a story of a controversial substance
— 10:35-11:10דר’ אנה דותן ,שנקר
התפתחויות ומגמות בפולימרים ירוקים או איך ייראה עתיד
בפלסטיק?
 — 11:25-11:10שלומי בונט ,מנהל טכני  -חומרים ,המועצה
האוסטרלית לבניה ירוקה (הרצאה בוידאו)
 480,000מליון טונות של  PVCבשנה או מה עושים עם PVC
באוסטרליה
 — 11:10-11:25הפסקה

13:00—11:30
מושב שני
חיי מוצר
ראש המושב :מיכל ביטרמן,
חברת הנהלה ומייסדת,
המועצה הישראלית לבניה ירוקה

 — 11:30-12:00דוד ספקטר ,מעצב תעשייתי 4c ,סטודיו לעיצוב
באחריות סביבתית
 LCAככלי עבודה למעצב בפיתוח המוצר
Agustin Lucardi, LEED AP, Sustainability — 12:00-12:40
Liaison, InterfaceFLOR Global Services
תהליכי  LCAבחברת אינטרפייס  -מקרה מבחן
 — 12:40-13:10יוגש כיבוד קל

15:00—13:10
מושב שלישי
האבן החדשה —
מלט ומוצריו
ראש המושב :אדריכל יובל יסקי,
ראש המחלקה לארכיטקטורה ,בצלאל

 — 13:15-13:40פרופ’ קונסנטין קובלר ,הפקולטה להנדסה
אזרחית ,הטכניון
”להימלט מהמלט?” — האם רצוי ,האם אפשרי?
 — 13:40-14:10יהודה תורג’מן ,מנהל לקוחות  -תמיכה טכנית,
חטיבת מכירות וקשרי לקוחות נשר
תהליכי יצור החומר והתמודדות עם המחיר הסביבתי
 — 14:10-14:40טל טלמור ,מנהלת מחלקת תכנון אדריכלי,
חברת אקרשטיין
אם כבר אז למה לא למחזר?
( Big Dig Home — 15:00-14:40סרט)
מחזור חומרים לבנייה מחודשת בבוסטון

* ייתכנו שינוים בתוכנית

הכנס בחסות:
נשר מפעלי מלט
ישראליים בע”מ

